
Budoucnost zavazuje

TESTOsolutions

Průmyslová termografie² –
termogramy s vysokým rozlišením

Jednoduše lepší.
Čím vyšší rozlišení mají Vaše termogramy, tím vyšší je také jejich
vypovídající hodnota. S revoluční technologií SuperResolution máte
nyní možnost o celou jednu třídu zvýšit obrazovou kvalitu Vaší ter-
mokamery. Čtyřikrát více naměřených hodnot a prakticky dvojité
rozlišení pro Vás znamenají ještě více detailů a ještě více jistoty při
Vašem měření.

NYNÍ NOVINKA:

4x VÍCE

PIXELŮ DÍKY

SNADNÉMU

UPGRADE



Použití
Podmínky pro přesnou termodiagnostiku.
Optimální termodiagnostika je v podstatě velmi jednoduchá: 

Čím vyšší je obrazové rozlišení, tím více má tento obraz pixelů

a tím je zároveň měřený objekt jasnější a detailně přesný. 

A právě v případech, kdy se nebudete moci při Vašich aplikacích

příliš přiblížit k měřenému objektu, nebo nebude možné rozez-

nat drobné teplotní rozdíly, je kvalita obrazu s vysokým rozliše-

ním nezbytná. Protože čím více detailů rozeznáte ve Vašem

termogramu, tím lepší a přesnější bude také Vaše analýza.

Řešení

Více informací.
Více informací a všechny odpovědi na Vaše dotazy k tématu termografie a

technologie SuperResolution, obdržíte od našich školených specialistů na

tel. čísle: 257 290 205, nebo na e-mailu: info@testo.cz.
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Více informací na: www.testo.cz/termokamera

Termogram č. 1

Kvalita rozlišení 

320x240 pixelů

Kvalita rozlišení 

640x480 pixelů
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Termogram č. 3

Termogram č. 4

SR-Záznam obrazu SR-Algoritmus

Jednoduchý Upgrade pro ještě více detailů.

S technologií SuperResolution nyní pohodlně vylepšíte obrazovou kvalitu

Vaší termokamery o jednu třídu, což znamená o čtyřikrát více pixelů a o

prakticky dvojnásobné rozlišení. Například tak ze160 x 120 pixelů uděláte

rázem 320 x 240 pixelů, nebo ze 320 x 240 pixelů uděláte 640 x 480 pixelů.

Jak? Zcela jednoduše díky softwarovému Upgradu ve Vaší termokameře.

Patentově přihlášená inovace od společnosti Testo využívá přirozeného po-

hybu Vaší ruky a zaznamenává velice rychle za sebou více snímků. 

Tyto snímky jsou pak s pomocí algoritmu vypočítány do finálního obrazu. 

Výsledek: čtyřikrát více měřených hodnot a výrazně lepší rozlišení termos-

nímku – to vše bez nutnosti investic do nové termokamery.
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